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TIMTRÄNARE SOM UTVECKLAR 
JÄRFÄLLA TENNISSÄLLSKAP 

Vad vi söker 
Järfälla Tennissällskap söker en engagerad timtränare till tränarteamet. Dina arbetsuppgifter är 

framförallt att vara en tennistränare som vurmar för sina elever och visar detta både på och utanför 

banan. Energi och engagemang är egenskaper som vi uppskattar och ser att du kan förmedla. Struktur och 

bra förberedelser är andra kvalitéer som vi också värdesätter.  

Vi har högt uppsatta mål och den nysatta verksamhetsinriktningen ska driva klubben framåt på ett 

professionellt sätt med hög kvalité och ett aktivt lagarbete. Laget före jaget är vår väg framåt.  

Tjänsten omfattar 15-25 tim per vecka. 

Du kommer att arbeta både med juniorer o vuxna i olika verksamhetsgrenar. Vi ser gärna att du är väl 

insatt i Play & Stay konceptet och att du kan förmedla dina kunskaper till ett livslångt intresse för 

tennissporten! Till din hjälp har du ett erfaret tränarteam som gärna delar med sig av sina kunskaper och 

ledarerfarenheter.  

I Järfälla Tennissällskap arbetar vi alla tillsammans, med och för varandra – på och utanför banan. 

Vad du kan 
Du är främst en ledare och teamplayer, med ett brinnande tennisintresse och vilja att utveckla dina 

elever.  

Du har tidigare erfarenheter som tennistränare och har bred kompetens både teoretiskt och praktiskt. 

Kanske är du i början av din  tränarkarriär eller så är du en erfaren tränare som vill ansluta till en förening 

som satsar framåt. 

Hur du är 
Du är en pålitlig lagspelare som levererar på varje pass. I din roll som tennistränare så måste du förmedla 

vår värde grund som är Glädje Gemenskap Utveckling. Du har bred social kompetens och givetvis är du 

en pedagog som ser möjligheter med varje elev o medlem på banan.  

Grundlighet, planering och förberedelse känns naturligt för dig och du har en stark vilja att utveckla dig 

själv som ledare o tennistränare. Spelstyrka är meriterande men inte prioriterat. 

Vad du får 
Vi är kollektivavtalsanslutna och tjänsten är en visstidsanställning på deltid. Tillträdesdag enligt 

överenskommelse, gärna så snart som möjligt. Individuell lönesättning och löneutveckling enligt 

kollektivavtal och klubbens löneprocess. 

Hur du söker 
Ansökningshandlingar med personligt brev och CV. Vi behandlar alla ansökningar löpande.  

Skicka din ansökan per e-post till rekrytering@jarfallatennis.se 
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Vad vi är 
Järfälla Tennissällskap är en förening med stora ambitioner och höga målsättningar. JTS är en klubb med 

starka anor som genom åren har fostrat många SM-vinnare, på såväl herr- som damsidan. Med åtta 

inomhusbanor och fyra grusbanor är vi en av de största klubbarna och våra förutsättningar därmed goda 

för en ljus framtid.  

Under de senaste åren har JTS genomgått stora förändringar och förbättringar och står nu redo för en 

spännande och utvecklande framtid där vi tillsammans kan lyfta högre. Vi har lockat fler som spelar tennis 

i alla åldrar, installerat ny belysning och nytt värmesystem (2020), uppdaterat vår interiör, ökat vårt 

medlemsantal, har nyrenoverade banor inne och ute, nytt tak (2021-2022) samt stabila finanser. För att 

nämna några saker som vi är stola över att redan ha genomfört.  

Vårt mål är att fler barn och ungdomar ska inse glädjen med vår sport och att genom ständigt förbättrade 

träningsformer på alla nivåer skapa möjligheter för blivande framgångsrika tävlingsjuniorer och livslånga 

tennisentusiaster. Inom seniorverksamheten ska det vara möjligt att få professionell support för att 

kunna bli sitt bästa jag och tävlingsgruppspel och seriespel ska vara en naturlig förlängning för den som 

önskar. Ambitionen är att vår tennishall inte bara ska vara ett centrum för träning och glädje, utan också 

avslappning och nöje. 

Järfälla Tennis har i hela organisationen hög fokus på att vara en ansvarsfull klubb med spårbarhet, 

strukturerad organisation, IT-mognad och framåtanda. En attraktiv tennishall för medarbetare och 

medlemmar, med glädje, gemenskap och utveckling som ledord i hela vår verksamhet. 

Att verka i JTS innebär ett bredare arbete och uppgifter än vad som sker på tennisbanan – vi är klubben 

som ser till helheten, på och utanför banan, i och utanför anläggningen.  
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